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El Pare Manel

Quan em diuen que sóc molt planer quan parlo de religió i que sóc
capaç d’arribar a les persones amb
el meu missatge, sempre penso
que en realitat no he tingut massa
èxit, és a dir, no m’he trobat amb
massa gent que s’hagi convertit
al cristianisme pel fet d’haver-me
conegut a mi. També és cert que
no vaig pel món amb cap actitud
de convertir ningú, perquè sóc
conscient que a la fe s’arriba per
mitjà d’un procés personal. Ara
bé, sí que m’identifico amb molta
gent quan parlo de justícia o solidaritat. Aleshores, me n’adono
que el meu llenguatge és el mateix
que adopta qualsevol individu
bo. Molts educadors, monitors,
voluntaris i col·laboradors que
treballen amb nosaltres, a la Fundació Pare Manel, no van a missa.
Què ens vincula? És el llenguatge
de l’exemple, i són sobretot les ganes d’ajudar els nens i les famíli-

es que ho necessiten. Així com la
capacitat d’endinsar-se dins d’un
mateix, de reflexionar sobre les
teves vivències. Considero que
cada dia hauríem de fer un examen de consciència, a la nit o al
matí; quan ens vagi millor. No és
una pràctica religiosa, no és un
culte, es tracta d’aixecar-te i donar gràcies a la vida; és tenir la capacitat de plantejar-te diàriament
què és el millor que pots oferir de
tu mateix al món que t’envolta.
Hi ha gent que sovint diu que el
jovent no té valors, que els han
perdut. Crec que no és cert; cada
generació sempre els extravia i,
després, els torna a trobar. Els
valors tampoc no han estat mai
privilegi d’una determinada
edat o classe social. Tendim a
enganyar-nos i a desfigurar el
passat. No som prou objectius
quan fem aquestes afirmacions.
És cert que l’adolescència és una

etapa dura, de confusió, i molt
rebel. Ens costa entendre’ls, perquè ens descol·loquen amb els
seus horaris, les seves actituds
o la seva manera d’entendre la
sexualitat. I això ho saben molts
pares, i molts educadors i mestres, que conviuen amb aquesta
realitat de la joventut.
Per a mi, la comunicació amb
Déu és una experiència vital.
Crec que tot allò que ens envolta
és Déu, és a dir, no l’identifico
amb una sola cosa, persona o
institució, sinó amb cadascuna
de les meravelles que ens envolten. Déu també està dins l’arbre,
l’ocell, la formiga, dins teu, dins
meu, dins aquell altre senyor;
tot forma part de Déu, del qual
venim i cap al qual anem.
Pare Manel Pousa

litúrgia i santoral de la setmana
Dissabte, 19 de setembre (Lc 8,4-15)

La llavor que cau a la terra bona vol dir aquells que reben la paraula i, sofrint amb constància, arriben a donar fruit.
19:00

Missa vespertina del Diumenge XXV. Capella de les Germanes Escolàpies.

19:00

Missa en record de les víctimes de la COVID-19. Parròquia.

		Ints. Emilia Atset Cid, Josep Oriol Vinyals, Marina Castelltort Bernades, Benjamín Mestre Adell,
		
Adoración Mestre Adell, Teodoro Carvajal Aunion.

Diumenge, 20 de setembre Diumenge XXV durant l’any (cicle A) (Mt 20,1-16a)
Tens enveja perquè jo soc generós?
11.00
		

Missa major. Parròquia.
Ints. Rosa Segura Pujol, Elisabet Salvadó, Mario.

12.00 Missa de Primeres Comunions.
		Jordina González, Natalia Vergara.

Dilluns, 21 de setembre Sant Mateu, Apòstol i Evangelista (Mt 9,9-13)
Vine amb mi. Ell s’aixecà i se n’anà amb Jesús.
19.00

Missa. Capella de les Germanes Escolàpies.

Dimarts, 22 de setembre (Lc 8,19-21)

La meva mare i els meus germans són els qui escolten la paraula de Déu i la compleixen.
19.00

Missa. Capella de les Germanes Escolàpies.

Dimecres, 23 de setembre (Lc 9,1-6)

Jesús els envià a predicar el Regne de Déu i a curar els malalts.
19.00

Missa. Capella de les Germanes Escolàpies.

Dijous, 24 de setembre Mare de Déu de la Mercè (Jo 2,1-11)
Feu tot el que ell us digui.
19.00

Missa. Capella de les Germanes Escolàpies.

Divendres, 25 de setembre (Lc 8, 4-15)

Sou el Messies, l’Ungit de Déu. El Fill de l’home ha de patir molt.
19.00

Missa. Capella de les Germanes Escolàpies.

Dissabte, 26 de setembre (Lc 9,43b-45)

El Fill de l’home ha de ser entregat. No gosaven fer-li preguntes sobre això.
19:00

Missa vespertina del Diumenge XXVI. Capella de les Germanes Escolàpies.

19:00 Missa en record de les víctimes de la COVID-19. Parròquia.
		Ints. Juan Bermúdez Bermúdez, Sesbastián Barrientos, Maria Montoya Cano, Jaume Lloberas Botanch,
		
Isabel Blanco Veiga.
		

Comentari de l’evangeli del diumenge XXV durant l’any (cicle A)
Avui l’evangelista continua fent la descripció del Regne de Déu segons el mestratge de Jesús, i que és proclamat durant aquests
diumenges d’estiu en les nostres assemblees eucarístiques.
En el fons del relat d’avui, la vinya, imatge profètica del poble d’Israel en el Primer Testament, i ara del nou poble de Déu que neix
del costat obert del Senyor a la creu. La qüestió: la pertinença a aquest poble, que ve donada per una crida personal a cadascú: «No
m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres» (Jn 15,16), i per la voluntat del Pare del cel, de fer extensiva aquesta
crida a tots els homes, mogut per la seva voluntat generosa de salvació.
Ressalta, en aquesta paràbola, la protesta dels treballadors de primera hora. Són la imatge paral·lela del germà gran de la paràbola
del fill pròdig. Els qui viuen la seva feina pel Regne de Déu (el treball a la vinya) com una càrrega feixuga («hem hagut de suportar
tot el pes de la jornada»: Mt 20,12) i no pas com un privilegi que Déu els fa; no treballen des del goig filial sinó amb el malhumor dels
servents.
Per ells la fe és quelcom que lliga i esclavitza, i, calladament, envegen els qui “viuen la vida”, ja que conceben la consciència cristiana com un fre, i no pas com unes ales que donen volada divina a la vida humana. Pensen que és millor romandre desocupats
espiritualment, més que no pas viure a la llum de la paraula de Déu. Senten que la salvació els és deguda i en són gelosos. Contrasta
notablement el seu esperit mesquí amb la generositat del Pare, que «vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la
veritat» (1Tm 2,4), i per això crida a la seva vinya, «Ell que és bo per a tothom, i estima entranyablement tot el que ha creat» (Sl 144,9).
(Font: Jaume González Padrós/ evangeli.net)

Aquesta setmana coneixem...
Santa Tecla
Segons els Actes de Pau i Tecla, Tecla (Taqla) va ser una jove noble verge
que va escoltar Pau quan feia el seu “discurs sobre la virginitat” i se’n
féu seguidora. La mare de Tecla i el seu promès, Tamiris, en assabentar-se que volia ser casta i canviar de vida, van voler escarmentar-la, a
ella i Pau. Va ser miraculosament salvada per una tempesta, quan estava a punt de ser cremada en una foguera i va marxar amb Pau a Pisídia.
Allí, un noble anomenat Alexandre va desitjar-la i intentà prendre-la per força.
Tecla va defensar-se i va ser presa i jutjada per haver atacat un noble. Va ser sentenciada a ser menjada per bèsties salvatges, però aquestes no van voler fer-li mal
i, ans al contrari, la van protegir dels seus botxins. La llegenda ja no en diu res més.
En l’Església ortodoxa, els Fets de Pau i Tecla van circular molt, la qual cosa demostra la veneració
envers ella. Hi era anomenada apòstol i protomàrtir entre les dones i, fins i tot, igual als apòstols. Va ser tinguda com a model ascètic per a les dones. Al martirologi de Beda, Santa Tecla se celebrava el 23 de setembre, que encara és el dia de la seva festivitat en l’Església catòlica romana.
Les relíquies de la santa van arribar a Barcelona l’any 1320 i van ser dipositades al monestir de
Sant Cugat; tres anys després (el 1323) van ser traslladades a Tarragona. Durant l’assalt per les
tropes franceses el 1811 a Tarragona, va desaparèixer-ne el braç. El monestir de Sant Cugat donà
el 1814 l’altre braç de la santa a la catedral de Tarragona per a la seva custòdia. Durant la rehabilitació d’una casa a la part antiga de la ciutat a la fi del segle XIX es va trobar una arqueta amb ossos
d’un braç humà, que després d’uns estudis es certifiquen com la relíquia de santa Tecla perduda durant la Guerra del francès. Des d’aleshores la catedral de Tarragona té els dos braços de santa Tecla.

Que descansin en la pau del Senyor
Maria Josefa García Gómez, que morí el 28 d’agost a l’edat de 77 anys.
Maria Cardona Mallorquí, que morí el 5 de setembre a l’edat de 90 anys.

Actualitat d’Església

“Que les protestes siguin El Telèfon de l’Esperança Sant’ Egidi fa una crida
pacífiques, s’escolti la rep 10.000 trucades du- a acollir els refugiats de
veu dels ciutadans”
rant el confinament
Moria urgentment
Les dificultats de tantes persones al
món estan al cor del papa Francesc.
Després de la pregària de l’Àngelus,
va dirigir el seu pensament a “les
nombroses manifestacions populars de protesta que expressen el
creixent malestar de la societat civil
davant de situacions polítiques i
socials particularment crítiques”.
Al temps que instà els manifestants
a presentar les seves demandes
de forma pacífica, sense cedir a la
temptació de l’agressió i la violència, i va fer una crida a tots aquells
que tenen responsabilitats públiques
i governamentals perquè escoltin la veu dels seus conciutadans
i satisfacin les seves justes aspiracions garantint el ple respecte dels
drets humans i les llibertats civils.
Francesc també fa una crida a
les comunitats eclesials que viuen en aquests contextos perquè els pastors treballin “a favor del diàleg i la reconciliació”.

El temps de confinament ha estat
molt dur per a moltes persones. La
soledat s’ha agreujat durant les setmanes que ens hem vist obligats
a quedar-nos a casa per evitar la
propagació de la covid-19. Durant
tot aquest temps, però, els voluntaris i voluntàries del Telèfon de
l’Esperança han estat al costat de
tothom qui ho ha necessitat. Tant
és així, que durant el temps de confinament han rebut i atés més de
10.000 trucades. Tot un repte que ha
comportat la modernització d’aquest
servei d’escolta i d’esperança.
El Telèfon de l’Esperança fa més
de 50 anys que dona servei a totes
les persones que se senten soles i
que necessiten ser escoltades. Cada
dia, es produeixen més de 87 trucades que ajuden a reduir la soledat
d’aquelles persones que se senten
soles. Per posar-s’hi en contacte
es pot trucar al telèfon: 681101080.

La Comunitat de Sant’Egidi a
Barcelona convoca una vetlla de
pregària pels refugiats a la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor aquest dilluns 14 de setembre a
les 20h, davant l’incendi del camp
de Moria i la desatenció de 13.000
refugiats de l’illa grega de Lesbos.
En un comunicat emès dimecres passat, la Comunitat de Sant’Egidi fa
una crida als països de la Unió Europea per tal que “acullin de manera urgent els refugiats que ho han
perdut tot a causa de l’incendi del
camp de Moria”. L’incendi va reduir
a les cendres el camp de refugiats
de Moria, a l’illa grega de Lesbos,
on 13.000 refugiats vivien en condicions d’amuntegament i de gran
precarietat segons havien denunciat diverses ONG presents a l’indret.
El camp fou construït, inicialment, per
donar allotjament a 3.000 persones.

Horari d’atenció al públic: tots els
dimecres i divendres de 18.00 a
20.00 a l’antiga Llar d’Infants.
Edita: Parròquia Santa Maria d’Olesa de Montserrat · Redacció i administració: Plaça Nova, 21 08640 Olesa de Montserrat - Telèfon: 937780091 - http://parroquiaolesa.cat - e-mail: full@parroquiaolesa.org

